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A GAzetA dos Municípios

Estado de São Paulo já tem 12 
mortes por sarampo, este ano

Mais de 170 mil devotos
são esperados em Aparecida 

no Dia da Padroeira

Com a confirmação de 
mais três mortes recentes 
por sarampo, em São Pau-
lo, o estado chega a 12 óbi-
tos pela doença, este ano, 
de acordo com o último 
Boletim Epidemiológico 
divulgado no início deste 
mês pela Secretaria de Es-
tado de Saúde de São Pau-
lo. “A vacinação é a única 
forma de se blindar contra 
a doença. Se ela não está 
em falta, não deveria ter 
motivo para o que está 
ocorrendo”, diz o Biólogo 
Horácio Teles, membro 
do CRBio-01 - Conselho 
Regional de Biologia - 1ª 
Região (SP, MT e MS).
Para o especialista, uma 
das razões para o aumen-
to dos casos de sarampo 
é a falta de preocupação 
da população em se pre-
venir contra a doença, por 
acreditarem que ela está 
sob controle. “Tende ao 
esquecimento, à negligên-
cia. Por isso a necessidade 
de programas educativos 

Mais de 170 mil romeiros 
devem comemorar o Dia 
da Padroeira hoje, no San-
tuário Nacional de Apare-
cida (SP). Para celebrar a 
Festa de Nossa Senhora 
Aparecida, uma progra-
mação de celebrações e 
momentos de oração foi 
preparada para a data.
Ao todo, seis missas se-
rão celebradas ao longo 
do dia, no Altar Central da 
Basílica. A primeira delas 
acontece às 5h, encerran-
do a Vigília Mariana, que 
acontece a partir da meia 
noite. Em seguida, às 7h, 
tem início a Missa das 
Crianças. Na celebração, 
voltada para o público in-
fantil, a Orquestra mirim 
do PEMSA executa, pela 
primeira vez, as canções 
da Missa. Desde o início 
do mês de setembro, 267 
músicos, entre instrumen-
tistas e cantores, ensaiam 
o repertório três vezes por 
semana. Até o dia da cele-
bração serão 90 horas de 
ensaio. A Missa Solene, 
considerada a principal do 
dia, tem início às 9h. A Eu-
caristia será presidida pelo 
arcebispo de Aparecida, 
Dom Orlando Brandes, 
e deve ser acompanhada 
por uma multidão de mais 
de 40 mil romeiros. Nesta 
celebração, a imagem da 
Padroeira vai utilizar um 
manto especialmente bor-
dado para a data, recor-
dando o manto usado na 
cerimônia de Coroação há 
115 anos, em 1904.
Outras três missas ainda 
acontecem ao longo do 
dia, às 13h, 16h e 20h. A 
última celebração do dia 
12 de outubro marca o en-
cerramento das festivida-
des. Durante a cerimônia 
será depositado no Altar 

permanentes de vacina-
ção”, defende o Biólogo, 
que considera importante 
a realização de campanhas 
de conscientização sempre 
que os níveis de cobertura 
vacinal ficarem abaixo do 
desejável. “Mas, para o 
acompanhamento da co-
bertura, é fundamental o 
bom funcionamento do 
sistema de vigilância epi-
demiológica em todo o 
país”, acrescenta.
Teles explica que há duas 
versões disponíveis da va-
cina, tanto na rede pública 
como na privada. “Além 
da tríplice-viral, que pro-
tege contra o sarampo, a 
caxumba e a rubéola, a 
tetra também age contra a 
catapora”, diz o Biólogo, 
que lembra que as únicas 
pessoas que não devem 
se imunizar são aquelas 
com suspeita de sarampo, 
gestantes, bebês menores 
de 6 meses e imunodepri-
midos. “A vacinação é a 
única forma de se prote-

Central um livro conten-
do o nome de centenas de 
fiéis que fazem parte da 
Campanha dos Devotos, 
auxiliando nas obras de 
construção e manutenção 
da Basílica.
Além das celebrações, ou-
tras atividades religiosas 
também estão previstas na 
programação. No período 
da tarde, às 15h, a tradi-
cional Consagração será 
realizada no Altar Central 
do maior templo dedicado 
a Virgem Maria no mun-
do.  Já às 18h, na Basílica 
Velha, acontece a celebra-
ção do Angelus , sucedida 
pela procissão solene, se-
guindo pelas ruas de Apa-
recida em direção à Nova 
Basílica. Colorindo o céu 
da “Capital da Fé”, um 
show pirotécnico às 21h30 
encerra a Festa da Padro-
eira de 2019.
Estrutura - Além da pro-
gramação, uma estrutura 
de acolhida também foi 
preparada para os romei-
ros. Os portões do Santuá-
rio Nacional, por exemplo, 
foram abertos na manhã 
desta quinta-feira (10) e só 
serão fechados às 21h do 
domingo (13).
A visitação ao Nicho onde 
se encontra a Imagem ori-
ginal da Padroeira do Bra-
sil também acontece em 
horário estendido, se ini-
ciando às 6h da sexta-feira 
(11), até às 20h do dia 12. 
A Capela das Velas, outro 
lugar muito visitado pelos 
devotos, também ficará 
aberta durante todo o pe-
ríodo.
Outro serviço que atra-
vessa a madrugada é a 
Tenda dos Peregrinos. O 
espaço, destinado aos ro-
meiros que chegam a pé 
ou de bicicleta ao Santu-

ger e as pessoas devem se 
conscientizar de que não 
é uma doença inofensiva. 
Em casos mais severos, 
ela pode comprometer o 
Sistema Nervoso Central e 
até mesmo levar à morte”, 
alerta o Biólogo.
Os primeiros sintomas 
são febre alta (acima de 
38,5°C) acompanhada de 
tosse, irritação nos olhos, 
congestão nasal e mal-es-
tar intenso. Depois, apare-
cem manchas vermelhas 
no rosto que, em até três 
dias, chegam aos pés. E 
as complicações mais co-
muns são infecções res-
piratórias, otites, doenças 
diarreicas e também neu-
rológicas. Em relação ao 
tratamento, não há um es-
pecífico. Para as crianças 
acometidas pela doença, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda 
a administração de vita-
mina A, com a dosagem 
variando de acordo com o 
tempo de vida da criança.

ário, inicia suas ativida-
des às 07h do dia 11 de 
outubro, atendendo inin-
terruptamente até às 17h 
do Dia da Padroeira. No 
local, profissionais volun-
tários oferecem atividades 
de massagem, fisiotera-
pia, verificação de sinais 
vitais, como aferição de 
pressão arterial, curativos 
e outras orientações gerais 
que forem necessárias.
Imprensa -  A Sala de Im-
prensa do Santuário Na-
cional também funcionará 
em horários diferenciados 
hoje. O espaço, destinado 
aos profissionais de comu-
nicação, será aberto às 5h, 
encerrando suas ativida-
des às 21h45.
Os profissionais de comu-
nicação que desejam reali-
zar a cobertura da Novena 
e Festa da Padroeira de-
vem solicitar credencia-
mento junto à Assessoria 
de Imprensa do Santuá-
rio Nacional. O cadastro, 
obrigatório para jornalis-
tas, repórteres, fotógrafos, 
radialistas e cinegrafistas 
ligados a veículos de co-
municação que desejam 
cobrir as festividades da 
Padroeira, deve ser reali-
zado por meio de formu-
lário em www.a12.com/
imprensa.
As solicitações devem 
ser enviadas até às 16h de 
amanhã (11). No dia 12 de 
outubro não será realizado 
nenhum credenciamento, 
sendo analisadas apenas 
as enviadas até o prazo es-
tipulado. Também para o 
dia 12, não é possível so-
licitar o cadastro in loco, 
sendo válidos apenas os 
pedidos direcionados por 
meio de formulário online 
(www.a12.com/imprensa) 
até o dia anterior.
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Miscelânea
Curiosidades

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres 
e hoje em dia tem sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. 
Apesar das rugas serem algo que mais cedo ou mais tarde surgirão em 
nossa pele, devido a fatores orgânicos a perda da elasticidade natural que 
ocorre com o envelhecimento, agentes externos são as principais causas 
de sua formação. A exposição ao Sol é a maior vilã do envelhecimento 
precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador solar 
com fator15, no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fu-
maça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. 
A posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar 
de barriga para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

De nada adianta correr se estamos na estrada errada.
Cozinhar é uma experiência que nunca muda.
Tudo pode dar certo, só depende da gente.
Quem vive como lobo só aprende a uivar.
É durante a dificuldade que a gente conhece os verdadeiros amigos.
Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.
Bem feito é melhor que bem explicado.
Quem julga as pessoas não tem tempo de amá-las.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O amor não se define, apenas sente-se.
A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Numa semente de trigo há mais vida do que num monte de feno.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
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Taubaté é a 44ª melhor cidade 
do Brasil para negócios

Estudo realizado pela em-
presa de consultoria Ur-
ban Systems e publicado 
pela revista Exame classi-
ficou Taubaté como a 44ª 
melhor cidade do Brasil 
para fazer negócios em 
2019.
A classificação de Tauba-
té representa um salto de 
13 posições em relação ao 
ranking do ano passado, 
quando a cidade ficou em 
57º lugar.
O ranking da Urban Sys-
tems, que está em sua 6ª 
edição, avaliou 317 mu-
nicípios brasileiros com 
mais de 100 mil habitan-
tes.
No estudo, são avaliados 
indicadores em infraes-
trutura, desenvolvimento 
econômico, desenvolvi-
mento social e capital hu-
mano. Esses aspectos são 
considerados essenciais 
para a evolução dos negó-
cios em uma cidade.
O avanço de posições de 
Taubaté neste ranking 
teve como destaque o seg-
mento de infraestrutura. 

Este indicador está con-
dicionado às facilidades 
proporcionadas ao desen-
volvimento de empresas 
e negócios nas cidades, a 
exemplo de saneamento, 
transporte, telecomunica-
ções e energia. Pela pri-
meira vez, Taubaté apa-
rece entre os 20 melhores 
municípios do Brasil.
Iniciado em dezembro de 
2017, o programa Acelera 
Taubaté garante o suporte 
a este indicador com um 
conjunto de obras desti-
nado à melhoria das con-
dições de acesso ao trans-
porte público e ao fluxo do 
tráfego urbano por meio 
de infraestrutura viária, 
mobilidade urbana, segu-
rança pública e conserva-
ção de áreas verdes.
Outro indicador em desta-
que é o de desenvolvimen-
to econômico. Taubaté 
não pontuou neste seg-
mento em 2018 e aparece 
em 2019 na 74ª posição. 
Em sua composição en-
tram a balança comercial, 
diversidade econômica, 

crescimento de empresas 
e geração de empregos na 
indústria e serviços, entre 
outros.
O estudo da Urban Sys-
tems lança um alerta para 
dois indicadores. No que-
sito desenvolvimento so-
cial, Taubaté ocupava a 
10ª posição e atualmente 
é a 26ª cidade. O ranking 
de desenvolvimento social 
mede o reflexo do desen-
volvimento de negócios 
na cidade sobre a popula-
ção local, por meio de in-
dicadores sociodemográfi-
cos, de educação, saúde e 
segurança.
E no indicador capital hu-
mano a cidade passou da 
40ª para a 62ª posição. São 
analisadas nessa composi-
ção questões sociodemo-
gráficas, econômicas e do 
setor de educação, em di-
ferentes níveis de ensino.
Síntese: Melhores Cida-
des para fazer Negócios - 
edição 2019
Taubaté - 44ª posição
Índice de Qualidade Mer-
cadológica (IQM) - 10,762

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 112, Termo nº 7092
Faço saber que pretendem se casar BRUNO GABRIEL VITOR DO PRADO e NATHALYA APARECIDA RAMOS DE 
OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 19 de janeiro de 1998, de profissão atendente, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Lavrinhas, nº 54, fundos, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP CEP, filho de JAIR DE ASSIS 
PRADO, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de janeiro de 1972 e de ROSEMEIRE VITOR DO PRADO, 
de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 18 de abril de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 29 de março de 2000, de profissão autônoma, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VALDNEY ROCHA DE OLIVEIRA, de 37 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 13 de maio de 1982, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de RUTE RAMOS LOBATO, 
de 41 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 02 de outubro de 1978, residente e domiciliada em Tremembé/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 110, Termo nº 7089
Faço saber que pretendem se casar JEFERSON FERREIRA SILVA e ANA JULIA DE MORAIS TRINDADE, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 13 de dezembro de 1995, de profissão vigilante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Coronel 
Pedro Marcondes, nº 64, Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ADRIANO FERREIRA SIL-
VA, 40 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 23 de outubro de 1978 e de SILVANA DE OLIVEIRA LIMA SILVA, 
43 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 09 de julho de 1976, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é 
natural de Tremembé-SP, nascida em 13 de novembro de 2000, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 1151, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de ADEMIR TRIN-
DADE, 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 25 de janeiro de 1977 e de JOSEANE DE MORAIS, 36 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de março de 1983, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade.
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Campos Maia em Pinda ganha 
espaço para lazer e esportes

Apresentação do diagnóstico 
socioterritorial do município

de Pindamonhangaba

Diversão continua no Dia das 
Crianças no João do Pulo

Comércio amplia horário
para o Dia das Crianças

O Campos Maia está rece-
bendo obras de revitaliza-
ção, para a criação de um 
espaço de esportes e lazer 
no bairro. A equipe da Se-
cretaria de Obras e Pla-
nejamento, em parceria e 
com orientações da Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
já está no local realizando 
os serviços.
A pista de skate está sen-
do reformada, assim como 
seu entorno. Ao lado, está 
sendo construída uma pis-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Assistência So-
cial e CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) 
realizou a apresentação do 
Diagnóstico Socioterrito-
rial do município.
O diagnóstico Socioter-
ritorial é um elemento 
fundamental para a orga-
nização, coordenação e 
prestação dos serviços da 
Proteção Social Básica e 
Especial de Média e Alta 
Complexidade, no qual 
permite organizar a ofer-
ta de serviços de forma 
territorizada em áreas de 
maior vulnerabilidade e 
risco social.
A elaboração do Diag-
nóstico Socioterritorial 
possibilita conhecer as di-
nâmicas sociais, econômi-
cas, políticas e culturais, 
reconhecendo as suas de-
mandas e potencialidades, 
a fim de subsidiar os res-
ponsáveis e operadores da 
política de assistência so-
cial na construção de suas 
propostas de ação.
Tendo à frente a Secreta-

A comemoração do “Dia 
das Crianças” continua, 
dessa vez, no Centro Es-
portivo “João do Pulo”, 
hoje (12), das 13h30 às 
17h30. As atividades são 
gratuitas e para todas as 
idades.
O dia contará com ativida-
des, como: minivôlei, fu-
tebol, tênis de mesa, perna 
de pau, oficina de pipas, 

O final de semana deve 
ser movimentado para os 
lojistas dos segmentos de 
brinquedos, eletrônicos, 
games, roupas e calçados 
infantis, em razão do Dia 
das Crianças, comemora-
do neste sábado, dia 12. 
A data também coincide 
com o feriado de Nossa 
Senhora Aparecida.
Para atender os clientes 
que, normalmente deixam 
as compras para a última 
hora, o comércio da RM 
Vale deve estender os ho-
rários de funcionamento. 
De acordo com o Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista de Taubaté 

ta de pump track - será a 
segunda pista pública do 
município; atualmente 
existe uma no Parque da 
Cidade. 
A quadra poliesportiva 
também está sendo revi-
talizada e, ao lado, será 
construído um bosque 
com pista de caminhada 
e bancos, assim, o espaço 
passa a ter outra função 
simultânea além da drena-
gem que já existe no local.
Também será construído 

ria de Assistência Social, 
o processo de construção 
do Diagnóstico Socioter-
ritorial do Município de 
Pindamonhangaba tem a 
intenção de afirmar a Polí-
tica de Assistência Social, 
com foco na identificação 
de possíveis vulnerabili-
dades sociais e situações 
de risco, assim como, as 
potencialidades na oferta 
dos serviços socioassis-
tenciais, possibilitando a 
construção de estratégias 
de atuação que sejam ca-
pazes de orientar o traba-
lho futuro.
Este estudo é um impor-
tante instrumento de ga-
rantia e defesa de direitos 
que pretende criar, forta-
lecer e implementar um 
conjunto articulado de 
ações e metas para asse-
gurar o atendimento e a 
proteção integral voltado 
aos indivíduos e famílias 
do município.
Esta produção foi realiza-
da pela empresa Ser De-
senvolvimento Humano e 
Empresarial Ltda ME com 
a participação da Secreta-
ria Municipal de Assistên-

jogos de mesa, modela-
gem de balão, maquiagem 
de rosto, além de oficina 
de vivência sonora, brin-
quedoteca, futebol de sa-
bão, entre outros. Este 
dia não haverá atividade 
aquática porque a piscina 
está em reforma.
De acordo com a gestora 
regional de Lazer, Marilda 
de Oliveira Barros, “a Fes-

e região),  os lojistas po-
dem trabalhar até às 23h 
desta sexta-feira e às 18h 
do sábado. Os shoppings 
devem seguir os horários 
normais de atendimento.
O presidente do Sincovat 
e vice-presidente da Fede-
ração do Comércio do Es-
tado de São Paulo - Feco-
mercioSP, Dan Guinsburg, 
alerta as empresas que 
trabalharem no sábado. 
“Como se trata de um fe-
riado, os lojistas precisam 
estar com a documentação 
que permite a abertura da 
loja nesse dia, sob risco 
de multa do Sindicato dos 
Empregados”, explica.

um espaço para a prática 
do esporte “parkour” - mé-
todo de treinamento cria-
do na França que permite 
ao indivíduo ultrapassar 
de forma rápida, eficiente 
e segura quaisquer obstá-
culos utilizando somente 
as habilidades e capacida-
des do corpo humano.
As obras estão sendo re-
alizadas por meio de mão 
de obra e investimento 
próprios da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

cia Social e a Vigilância 
Socioassistencial, bem 
como todas as instituições 
que ofertam serviços so-
cioassistenciais no muni-
cípio de Pindamonhanga-
ba.
Para a realização do diag-
nóstico foi realizada uma 
pesquisa mista com dados 
qualitativos e quantita-
tivos, uma pesquisa bi-
bliográfica, em que foram 
levantadas diversas infor-
mações sobre os aspectos 
sociohistóricos do mu-
nicípio, assim como fo-
ram averiguados registros 
quantitativos de dados que 
subsidiaram as análises 
comparativas principal-
mente da rede socioassis-
tencial do município.
A metodologia aplicada 
no processo de priorização 
dos CRAS foi com base 
nos dados disponíveis das 
cinco unidades do municí-
pio de Pindamonhangaba, 
esses dados
foram essenciais para o 
procedimento realizado e 
para identificar a unidade 
com a maior necessidade 
de priorização.

ta do Dia da Criança tem 
o intuito de levar para os 
pequenos e também para 
a família momentos de la-
zer, descontração, cultura 
e muita alegria”.
O evento é uma realização 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pindamonhangaba (Se-
melp). Não é necessário 
fazer inscrição.

Vendas - Segundo o Sin-
covat, a expectativa é de 
um aumento de 3% nas 
vendas deste ano, em re-
lação ao mesmo período 
de 2018. Os presentes de-
verão ter um tíquete mé-
dio de R$ 80,00. O Dia 
das Crianças é a terceira 
melhor data comemorati-
va para o varejo, ficando 
atrás apenas do Dia das 
Mães e o Natal.
Para atender os consumi-
dores, muitos estabeleci-
mentos reforçaram seus 
quadros de funcionários. 
Só em Taubaté, o Dia das 
Crianças gerou cerca de 
70 vagas temporárias.
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Caravana do Vinil chega
à 11ª edição com estreia
no Shopping Pátio Pinda

A nova temporada da Ca-
ravana do Vinil está aber-
ta, com mais uma estreia 
no Vale do Paraíba. Des-
ta vez, a Feira de Discos 
desembarca em Pindamo-
nhangaba, no próximo dia 
19 de outubro (sábado), 
para sua primeira edição 
na cidade, que acontece 
no Shopping Pátio Pinda. 
Serão 10 horas de evento, 
com mais de 5 mil títulos 
novos e usados colocados 
à venda, 10 expositores 
vindos de diferentes partes 
do Estado de São Paulo, 
incluindo Pinda e Tauba-
té, e LPs e compactos com 
preços que variam de R$ 
5 a R$ 500. O shopping 
abrirá as portas a partir 
das 10h para receber fãs, 

colecionadores e curiosos 
sobre o fantástico mundo 
dos “bolachões”. Desde 
dezembro de 2017 já fo-
ram realizadas dez edições 
do evento, sendo seis delas 
em São José dos Campos, 
duas em Taubaté, uma em 
Limeira e outra em São 
Paulo. Quem teve o privi-
légio de estar no Rock in 
Rio 2019 ou sonhou com 
esse momento, terá agora 
a oportunidade de levar 
para casa a banda ou ar-
tista preferido para ouvir 
quando quiser. Clássicos 
do Iron Maiden, Scor-
pions, Bon Jovi e King 
Crimson, por exemplo, já 
estão reservados para fa-
zer parte da Caravana do 
Vinil de Pinda. Agora, se 

o visitante for do tipo que 
curte Blues, Bossa Nova, 
Soul, Jazz, Pop, Disco, 
Dance, Progressivo, Rap, 
Samba ou qualquer outro, 
também não tem proble-
ma algum: pode se prepa-
rar para muitas surpresas e 
raridades a preços justos e 
com qualidade. O evento é 
gratuito e aberto a todas as 
idades. Serviço:
O que: Caravana do Vinil 
de Pindamonhangaba - 1ª 
Edição
Quando: 19 de outubro de 
2019, sábado, das 10h às 
20h
Onde: Shopping Pinda Pá-
tio (Rua Alcides Ramos 
Nogueira, 650 - Momba-
ça)
Entrada gratuita


